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ا ذكر املؤلف ذلك شرطية والالم الم القسم وإمن  )إن( ،وشرط قسمٍ  هي المُ  " الم قسم : "يقول املؤلف )سألتهم(
 .جواب الشرط وهي ليست جواب الشرط بل هي جواب القسم )ليقولن( : أن قوله ن ظَ لئال يُ 

ون ر ون بتوحيد الربوبية لكن ال يقِ ر قِ يد اإللوهية هم يُ الذين ال يقومون بتوحِ  الكفار " أي الكفار )) سألتهم(( 
ا أن يكون للرسول عليه الصالة والسالم إم  )لئن سألتهم(و  :اخلطاب يف قولهالضمري و  ،ةوهية والعبادَ لُ د األُ بتوحي

ن خلق هذا السؤال مَ  ؟ن خلقولئن سألتهم أيها اإلنسان سألت هؤالء الكفار مَ  :ه أي خطابُ يت أَ ن يتَ أو لكل مَ 
ه ير معني أي أن دِ على تقْ  ادٌ د بل هو إجيَ ر اإلجياد اَ  د لكن اخللق ليس مبعىنلق مبعىن أوجَ خَ  ؟ات واألرضالسماو 

  .ةدَ ان وجوْ فيه إتقَ  مافيولذلك ال يكون إال  ،يرا بتقديكون مسبوقً 
القرآن واألرض ما  ا يفع دائمً مَ السماوات جتُ  ن : إتقدمت هذه كثريا وقلنا )) خلق السماوات واألرض((  :وقوله

 األر  جاءت إال مفردة ولكن الثابت أن السماوات سبع ضني سبع كما أن.  
ذا  ريُ مصاحل العباد تسِ لِ  ةً لَ ل ها مذَ الشمس وجعلَ  ) َذللَ لل ذَ ) مبعىن (رخ سَ )) ( والقمر ر الشمسَ خ وسَ ((  :وقوله

 تَ زْ يـ هذه الشمس منذ مَ  تك تدبرْ لو أن  ،وًال ا وال نزُ و لُ ا وال عُ رً خ تأَ ا وال مً د  ال تقَ ري لف وال يتغَ النظام الذي ال خيتَ 
فيها من آيات اهللا هذه احلرارة العظيمة كم  ها نعم مث إن ربَِ ها وكِ مِ ظُ  على عُ ري يع ال يتغَ بدِ  على نظامٍ  اهأيتَ ر لإىل اليوم 

احلرارة العظيمة وهذه احلرارة  ،حرارا يف أيام الصيف ا ومع ذلك انظروا إىلجد بعيدة مسافة  ؟بيننا وبينها مسافةً 
ها إلى رب  تْ النار اشتكَ  إن  ( :النيب صلى اهللا عليه وسلمن نار جهنم كما قال مِ  يطٌ بسِ  سٌ نفَ  إال العظيمة ما هي

 بَ ا لو قرُ إن حرارَ  :هذه احلرارة العظيمة يقول الناس )في الشتاء  في الصيف ونفسٍ  ن نفسٍ يْ سَ لها بنفَ  نَ فأذِ 
 اد نارً وقِ لو تُ  ألا معلوم ن شدة احلرارة وهذا أمرٌ إليها مِ  لَ قبل أن يصِ  هباءً  ع حديد لطارَ ى حديد وأمنَ وَ منها أقْـ 

ع لِ مطْ  اهل يومٍ  هذه الشمس كل  مث إن  ،اأبدً  ؟من هذه املسافة فيهاهذه احلرارة  دُ الدنيا هل جتِ  اننري  غبلَ ن أعظيمة مِ 
  .ق الصيفق الشتاء ومشارِ ت مشارِ فَ ها هكذا ولوال ذلك ما اختلَ رَ ب نعم ألن اهللا سخ مغرِ  هلا مٍ وكل يو 
  الحرتقت األرض.. الشمس.. : يقولون: لو الطالب
  ت قَ شعرة الحرتَ  رَ يقولون لو نزلت الشمس قدْ  ,ال :الشيخ

  .......:الطالب
  يدِ ضي قصْ غالف األرْ ع هذا الشيء الألن هناك الغالف اجلوي مينَ اي ..  ميكن :الشيخ

  ... لو صعدت األرض ..: لو ارتفعت األرض الطالب
ت بَ رُ  اجلو بال شك لو قَـ ت تغري دَ قربت أو بعُ أا لو  كنه ال شَ واهللا ما ندري عن هذا هو على كل حال إ :الشيخ

ق األرض واهللا على رتَِ ال حتْ ر ميل و  مع أا تأيت يوم القيامة يكون بينها وبني الناس قدْ ري تغَ إىل األرض أو بعدت لَ 
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 جُ مصاحلنا فبها تنضَ ة لنا لِ لَ لّ عندنا أا مذَ  أهم شيءٍ  ،يسها بأحوال الدنياوال االخرة ما نقِ أحْ  قدير كل شيءٍ 
  .م السننيلَ عْ تُـ الثمار وا 

 ن رة ألاحل الظاهِ ن املصا فيهما مِ مَ لِ ر اهللا تعاىل هنا الشمس والقمر ا ذكَ معروف القمر وإمن ))  القمر((  :وقوله
ها لنا لكن الشمس والقمر والنجوم كلها سخر  اهللاُ  رَ خ  فقد سَ ا وإال النجوم والكواكب ليس فيهما مصاحل ظاهرة لنَ 

  .َني ر وأبْـ هذه أظهَ 
ان حول ريَ ذان جيريان حول األرض يسِ لعلى أما هم ال دليلٌ ))  سخر الشمس والقمر((  :ويف قوله تعاىل
ران األرض وَ بسبب دَ  - اختالف الليل والنهار- هذا  ان على األرض وأن ما ال يسريَ  : إن قالمَ لِ ا األرض خالفً 

يم رمبا يصل به ذلك إىل ه على خطر عظِ ال يعتقد أما يدوران على األرض أن  الذي أن  ها وهذا ال شكَ نفسِ 
 ((وكذلك القمر الشمس هي اليت تدور على األرض  ن أن نا اهللا عنه مِ ه ما أخربَ دُ الذي نؤمن به ونعتقِ  الكفر ألنّ 

 َوتـََرى الشْمَس ِإَذا طََلَعْت تـََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبْت تـَْقِرُضُهْم َذاَت الشَماِل 
 م)هضُ تقرِ ( )غربت( )تزاور( )طلعت(ال األربعة كلها إىل الشمس اف اهللا تعاىل هذه األفعَ فأضَ  ]17[الكهف:))

ع على الشمس وهي اليت لُ اور وهي اليت تطْ ون لكان األرض هي اللي تزَ اسُ ر قول هؤالء اخلَ يولو كان األمر كما 
 ،ا هي اليت تدور على األرضه ظاهرة على أ ة فقط والقرآن داللتُ ي نـ فهم ما عندهم إال أمور ظَ  ،ب عنهاتغرُ 

 :ومل يقل ) ؟أتدري أين تذهب ( :ا غربت الشمس قال أليب ذرم م لَ وكذلك القمر والنيب عليه الصالة والسال
ن هلا ذَ ؤْ ن وهي اليت يُـ  وهي اليت تستأذِ هي اليت تأِيت و هي اليت تذهب ب عن الشمس بل الشمس هَ أتدري أين نذْ 

قصدي ال  همتِ ديانَ يف  قُ ال تثِ  ى إىل أناسٍ ه قد سرَ ر القرآن أن ظاهِ هذا القول املخالف لِ  ن العجيب أن ع ومِ نَ أو متُْ 
ر القرآن هذا على ظاهِ  يَ يف هذه األمور أن منشِ  ناعلي بُ هم السراب فاخندعوا والواجِ لكن غر يف ديانتهم  كّ تشُ 

أن  شيءلِ  ال ميكنه فإن عليه القرآن داللة يقينية  ا ما دل ا هلذا الظاهر أم فً  لنا ما يكون خمالِ ني الواجب حىت يتبَـ 
ة ي والظاهرة ظنـ  ،هاالداللة وال ميكن لشيء أن خيالفَ  ةُ ي عِ حية الصرحية قطْ ا ظاهرة وإما صرِ القرآن إم  ةُ خيالفه فدالل

 ا فإنه ميكن ما دام ظاهرً  ه وحينئذٍ قطعي خالفُ   لنا بأمرٍ الداللة فنبقى على هذا األصل نبقى على الظاهر حىت يتبني
  .لو ؤَ أن يُـ 

  ..... :الطالب
  قالوا حنا جمانني؟ والفؤوسوا عليك املعاول ل هكذا إن قلت هكذا أخذُ ال تقو  :الشيخ

  : واهللا جماننيلبالطا
  ى عليهالصغري ويتغذ  ه الصيبّ س يدرسُ ر عندك يف املدارِ ر قَ مُ  -يا غامن– هو اآلن: الشيخ
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  ما درست احلمد هللا أنا :الطالب
  : اي احلمد هللا أن اهللا فّككالشيخ

  ... ظنيةال هي ان األرضرَ قطعي ومسألة دوَ  ...ثبوتالشمس والقمر  وثبوت ورانبوت دمسألة ثُ  :الطالب
عندنا اآلن  كون هذه األشياء تدور على األرض  ور على األرضهذه األشياء تدُ  أن كونُ اي نعم، ال ال   :الشيخ

ليل والنهار بسبب والثاين كون ال ،ب للقرآنذ ثبوت الشمس والقمر يعين وقوفها فهذا مكَ  احلقيقة ثالثة مسائل
الث دوران األرض نفسها هذا ما والشيء الث ،اهرف الظ ر هذا خَال مَ دوران األرض أو بسبب دوران الشمس والقَ 

  .دليل نعم على أا تدور أو ما تدور ما يف لّ يح يدُ القرآن ال ظاهر وال صرِ  يف
  ..... :الطالب
 لكن الكالم على أن بصحيح  يما ه ال هذه امجيعً تدور أجزاء تدور ب هي ما هي ما هو صحيح ألا :الشيخ

 ))ى في األرض رواسي أن تميد بكم وألقَ  ((هذه اهللا أعلم  :أقولأقول فيها شيء  مامسألة دوران األرض أنا 
 هذه احلركة ألن ان زَ تـ الت هذه اجلبال عَ ضِ يدل على أن هناك حركة ووُ  )متيد بكم أن( :قوله ن إ :قد يقول قائل

األمور اليت  نهذا مِ  بحث لو أن ذا الما لنا وهلِ  :نقول حنا ولكن مع ذلك مّ ل على نفي األعَ األخص ال يدُ في ن
َ ه لكان قد بُـ ه أو اعتقاد نفيِ ب علينا اعتقادُ جيِ  يف القرآن غايةَ  ني  وأنزلنا عليك الكتاب  (( :اهللا يقول البيان ألن

ذها بالقبول والتسليم بدون أن  على أفكارنا مث نأخُ أفكار وتستوِيل  ةُ الَ بَ  زُ ر أن تأِيت لكن اخلطِ  ))تبيانا لكل شيء 
 :ن بشر ويقولف مِ ل لو كان هذا القرآن مؤَ  -وهللا املثل األعلى- ض اآلنرِ شكلة يعين لو فُ املع إىل القرآن هذه نرجِ 

 ايش؟  بسببالليل والنهار يأِيت  ير وأن وِ دْ التكوير الت  معروف أن ر الليل على النهار و يكَ يقول: الشمس جتري و 
هذين الكتابني  ن : إدير األرض حىت خيتلف الليل والنهار لقلنايُ  ,ال :كتاب ثاين يقول  يوجي ،الشمسبسبب 

{عليكم السالم، مساك اهللا ه شيء خيالفُ  بأي  ةَ عربَ  نه الإف فإذا كان هذا كالم اهللا ب الرتجيحلَ طْ ان ويُ ضَ متعارِ 
  .املسألة ةتَ كْ نُ  فهذهه شيء خيالفُ  بأي  ةَ عربَ  باخلري} ال وصبحك
  ما لنا نشتغل فيها..... ما بني  ما دام السلف الرسول صلى اهللا عليه وسلم :الطالب
 لزِ أن ين د إذا ابتلي اإلنسان ال بُ  :األول قلتبما نشتغل ا لكن مثل ما قلت لكم  ،ما أحسن ال :الشيخ

  ؟ن طريقة السلفدة هل هذه مِ يف إثبات العقي ق أهل الكالمرُ ان طُ دَ يْ لمَ لِ 
  : الالطالب
وننا يف امليدان ال بد لُ خِ دْ لينا بقوم يُ تُ إذا ابْـ  حنااملعركة  خاضوا معهموشأم  هل أِئمة اإلسالم ترُكوهمطب  الشيخ:
الناس   أن ا إال القً أ على باهلم إطرَ أربعني سنة ما كان الناس يفهمون هذا الشيء وال يطْ ميكن يعين قبل  ... ندخل
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  اباب والقمر يطلع ويغَ ع وتغَ الشمس تطلَ  هم الفطرية أن على عقائدِ 
  نكذم... : الطالب
  ما هو بكل شيءنعم حنا نكذب  :الشيخ

  يف نفس الدوران. . :الطالب
واضح مثل  يوا بدليل قطعِ ان األرض حىت يأتُ رَ تعاقب الليل والنهار بسبب دوَ  إن  :نكذم يف قوهلم :الشيخ

  ..نا نعرف أن نا ألنلْ بِ أبدا لو جيتمعون كلهم ما قَ   ما نقبلتأويل ظاهر اآليات وإال لنا يف  ةً حج  الشمس يكونُ 
اوات كلما غَ ين ببـ رِ خ أَ املتَ  على أن  لّ ها مما يدُ ص ها وفَ ص نَ ل عبارة األول بِ اآلخر منهم ينقُ  ات حىت إن صَ ختر  كلهم

  .وا مبا مسعوا نعمقُ هلم نطَ  قَ طِ نُ 
  ....... :الطالب
  ءَال ن البَ هذا مِ  :الشيخ

  )) هذا دليل َوتـََرى اْلِجَباَل َتْحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر َمر السَحابِ ((  :الطالب
  .هم يأتون بأشياء ما هلا أصل نعم ،أي نعم :الشيخ

 لَ ازِ اه منَ نَ رْ قد  والقمرَ  ((هم العباد ومصاحلِ  منافعِ ا لِ طيب تسخري القمر أيضً  ))ر الشمس والقمر وسخ  (( :قال
السنين  دَ وا عدَ مُ تعلَ لِ  لَ وقدره منازِ (( ذلك  يفاهللا احلكمة  هنبي  ؟ألجل ايش ))يم دِ القَ  ونِ جُ رْ حتى عاد كالعُ 

ة ي مِ العالَ يت األهلة هي املواقِ  لم بعدد السنني واحلساب ألن فباختالف منازل القمر يكون العِ  )) والحساب
عدة  إن  (( :وقال تعاىل ،ةعام  ))يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس  (( :ة قال اهللا عز وجلي رِ طْ الفِ 

نها الرسول عليه الصالة و السالم وهذه األشهر هي اليت بي  ))عشر شهرا في كتاب اهللا  ااثنَ الشهور عند اهللا 
  ة نعم.ي لِ َال ر اهلِ هُ األشْ 

  .فيحجبه عن األرض الناس يعتقدون أن حيوانًا مساويا يرتصد للقمر...... :الطالب
ه أحد ه سببُ ون يف بعض البالد أن الكسوف أن دُ ميكن هذا عنده هو مثل ما يعتقِ  حنا يف جند ما نعتِرب هذا :الشيخ

ما أشبه ذلك  وأي القمر أنقذِ  !يا فالنة !يا فالنة :ونفُ تِ جون بالطبول يهْ ول بينه وبني األرض وخيرُ املخلوقات حيُ 
  .وت طيباحلُ  ؟اقال فيهش و  القصةعلينا قص  ...نسيت 

 يف جوابِ  ةٌ عَ ة للقسم وهذه واقِ ئَ موط  )همولئن سألتَ (واب القسم الالم األوىل فيه الالم هذه جَ  )اهللاُ  ن ليقولُ ( :وقوله
 واملعروف أنّ  ؟بنون التوكيد ةٌ لَ صِ لضم مع أا مت ت ايَ نِ سيقول أهل النحو منكم ملاذا بُ  )ن ولُ ليقُ ( :القسم وقوله

 ؟يبفكيف جنُِ  )ليقولن( :وهنا قال تح على الفبَىن ل بنون التوكيد يُ صَ املضارع إذا ات   
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  .... :الطالب
  .اللي أمامنا اآلن الالم جنب النون الشيخ

  ...وحذفت الواو لتوايل األمثال  ....... :الطالب
ا وهنا ا وتقديرً املباشرة لفظً  يشرتط أن تكونَ  :ة للفعل نقولرَ النون مباشِ  هأن  ين عنأجيبو م تال بس أن :الشيخ
  :يقول يف األلفية مالكا ولذلك ابن يرً ا ال تقدِ رة لفظً املباشَ 

  رن نون توكيد مباشِ مِ       ايَ رِ إن عَ  اوا مضارعً بُ وأعرَ              
 هلتقدير ألن: النون ما هي مباشرة للفعل بافعلى هذا نقول ؟حضِ وا ناث "ومن نون إ" ا ا وتقديرً يعين مباشر لفظً 

وهي  األمثال فت لتوايلذِ النون املضارع حُ  :فاسم وهو الواو وحرف احلرْ  ،فوحرْ  مٌ بينها وبني الفعل اسْ  حالَ 
األوىل لتوايل األمثال  ت النونفَ ذِ ا حُ م ه لَ اء الساكنني ألن ت اللتقَ فَ ذِ الفاعل حُ  واو واوالو  ،كما تعرفون  ية حنو ج حُ 

  ف الواوذِ حنْ  ذٍ مع الواو الساكنة فحينئِ  افالنون الثانية مشددة واحلرف املشدد أوله ساكن فيلتقي ساكنً 
  قّ حَ ستَ اه حذفَ ف ًنان ليوإن يك   

  ،اتقديرً للفعل  رةً مل تكن نون التوكيد مباشِ  ؟اا وال تقديرً توكيد مباشرة للفعل لفظً الفلم تكن نون  )ليكونن( :فنقول
  ليقولون : يا شيخ أصلهاالطالب
ا هلُ دة فأو د انية مشَ الث  النون تتوايل األمثال وصارَ فت النون األوىل لِ ذِ هذه أصلها فحُ  )ن ونَ يقولُ ل( اأصله :الشيخ

 )اهللاُ (لكفار ن امِ ون ولُ سؤُ أي امل )ليقولن( :قال ،)نّ ولُ قُ يَـ لَ (ت ارَ فت الواو فصَ ذِ مع الواو الساكنة فحُ  تْ ساكن التقَ 
تعاىل و  سبحانه ها اهللالذي خلقَ  ون بأن ر قِ فيُ  )هو اهللا(ه وف تقديرُ خرب مبتدأ حمذُ  )اهللا( :أحسن شيء أن نقول

 سبحان اهللا  شوف اا وال تدبريً ها اآلهلة ال خلقً عُ تصنَـ  ماهذه األشياء  أن فونالشمس والقمر هو اهللا يعرتَِ ر وسخ
ق السماوات لَ خَ ( :اد يف قولهاإلجيَ  ،ف يف التدبرياد وتصر يف اإلجيَ  فٌ والتدبري فهو تصر  ادبني اإلجيَ  تْ عَ اآلية مجَ 
خالق  ون بأن ر فيقِ  )ليقولن اهللا( :قال تعاىل ،قلَ ل خَ ومل يقُ  )ر الشمس والقمروسخ ( :دبري يف قولهوالت  )واألرض

 موا احلجة عليهوا هذا اإلقرار أقامُ ر قَـ ا أَ م لَ  ،همر الشمس والقمر هو اهللا دون أصنامِ خ سَ السماوات واألرض ومُ 
فهما  ؟بالربوبية فهمتم ر ة فقد أقَـ ي وهِ لُ باألُ  رّ ن أقَـ باإللوهية ومَ  رّ قِ ه أن يُ مَ زِ وبية لَ ر بالربُ ن أقَ مَ  ألن  ؟أليس كذلك

لوهية فهو ا اإلقرار األوأم  ،وهيةلُ ل اإلقرار باألُ صُ إلقرار باإللوهية وإن مل حيبا مٌ زِ لْ مُ  ا اإلقرار بالربوبية فهوأمّ  ،انمَ زِ َال متَ 
ه اتِ ه وصفَ م أمساءَ ا يعلَ د إال رب اإلنسان ما يعبُ  ألن  قسبَ رار بالربوبية أقْ اإلِ  ؟قسبَ هما أوأي  ةي وبِ بُ بالر ار رَ قْـ م لإلِ زِ لْ تَـ سْ مُ 

  و الذي سخر الشمس والقمرهو الذي خلق السماوات واألرض وهاهللا  )اهللا ن (ليقولُ نعم  ،هوأفعالَ 
وا ذا  ر ض منه التوبيخ يعين بعد أن أقَـ اسم استفهام والغرَ  )أىن" (فون رَ صْ يُ  )) فأنى يؤفكون((  :هللا تعاىلقال ا
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ف الكالم رِ ف مثل ما نصْ رْ ك صَ فْ ه فاإلِ تِ للشيء عن حقيقَ  فٌ رْ ه صَ ألن  ؛افكً إ ي الصرفُ ون ومسُ فُ رَ صْ يُ  م أ كيف
م هذا إفك دِ م زيد وهو ما قَ دِ قَ  قلت لكا إفكً ى م سَ يُ إذا صرفنا الكالم عن الواقع وش يسمى؟ يسمى و عن الواقع 

  هم بذلكبعد إقرارِ  هِ فون عن توحيدرَ صْ يُ  يعين أىن  )ؤفكونفأىن يُ ( :وقوله ،فوا عن الواقعرِ كوا أي صُ فِ أُ فهؤالء 
  معناه .. :الطالب
   ؟كيف  :الشيخ

 له ((ق ي ضَ أي يُ  )) ردِ ويقْ (( ا امتحانً  )) هن عبادِ اء مِ ن يشَ مَ لِ (( ه عُ س وَ يُـ  )) ط الرزق يبسُ اهللا((  :قال اهللا تعاىل
من ( :وقوله ،ق مبعىن العطاءزْ والر  ،عوسِ ط مبعىن يُ سُ معىن يبْ  )طاهللا يبسُ ( " ابتالءً  اءُ ن يشَ مَ ط أي لِ سْ بعد البَ  ))

 رّ ر والبَـ لكافِ ن وامِ ؤْ ل للمُ امِ الش  أو باملعىن اخلاص؟ باملعىن العام امّ باملعىن العَ  ون لهدُ ب املراد بالعباد هنا املتعَ  )هعبادِ 
ن األمساء وهو مِ  )الذي( وصول مبعَىن اسم م هذه )نمِ ( )ن يشاءُ مَ لِ ( :قولهو  ،ع الرزقس وَ يُـ اهللا تعاىل ف ،راجِ والفَ 

  وال اخلاصة؟ ةالعام  املوصولة
  : العامةالطالب
{صلوا ركعتني كأنكم ما  مفعول افإذً  ،الرزق له طَ سْ بَ  )ن يشاءمَ لِ (أي  )ن يشاءمَ لِ ( :وقولهطيب العامة،  :الشيخ
كل   أن  وا وهة جد م هِ ة مُ دَ علينا قاعِ  ر عليه السياق وقد مَ  ل وف دَ حمذُ  )يشاء(مفعول ف }وا ركعتنيصل  واصليتُ 
ا يع أفعال اهللا عز وجل وأحكامه كلهمجِ  ة على احلكمة ألن ي ة املبنِ يئَ املراد املشِ  امنّ ه اهللا تعاىل باملشيئة فإقَ عل  شيءٍ 

"  ،ابتالءً  :قاليق يِ ضْ والت  ،" اامتحانً "  :قال املؤلف )هن عبادِ مِ ( :وقوله ،اهانَ لْ اها أم جهِ نَ مْ ة علِ مَ ة على احلكْ ي نِ مبْ 
ر أم كُ شْ أَ ي ءَ نِ وَ لُ بْـ يَ ي لِ رب  لِ ن فضْ هذا مِ  (( :سليمانن ان هو االبتالء يف احلقيقة قال اهللا تعاىل عحَ تِ االمْ " ا امتحانً 

وملاذا مل جنعل  ؟قي ضَ هنا مبعىن يُ  )يقدر( ا أن نَ فْـ ن أين عرَ ق مِ ي ضَ ر مبعىن يُ دِ يقْ  ،ردِ اء ويقْ ن يشَ مَ لِ  :وقوله ،))ر فُ كْ أَ 
  ؟لمَ رة هنا مبعىن استطاعة العَ دْ القُ 

  : من قوله: (يبسط)الطالب
عليه  رَ دِ ومن قُ  (( :ومنه قوله تعاىل ،يقيِ املراد التضْ  ل على أن ط يدُ ه بالبسْ تُ هذا مقابلَ  )طيبسُ ( :هقولِ  نمِ  :الشيخ

ملن  رُ ويقدِ  :يعين )من يشاء(الضمري يعود على  )له( )يقدر له( :وقوله ،ق عليهي ر عليه أي ضُ دِ قُ  ))رزقه فلينفق 
والسبب  ،طسْ له بعد البَ  رُ دِ ويقْ  :ه واحد وهلذا قالظاهر كالم املؤلف أن  ؟در له واحِ د وهل املبسوط له واملقَ  ،يشاءُ 

 ود عليه اد أن يعُ فكأن املؤلف رمحه اهللا أرَ  )ملن يشاء( :هيف قولِ  )نمَ (على بال شّك يعود  )له(الضمري يف  أن
ن مَ (على  اه فيكون الضمري عائدً ار عينِ بَ إليه باعتبار جنسه ال باعتِ  أن يعودَ ن مِ ع نا نقول ال مانِ ولكن  ،هنِ ار عيْ باعتبَ 
 :قوله )) ابٍ تَ ي كِ  فِ ال إِ  هِ رِ مُ ن عُ مِ  صُ قَ نْـ  يُـ َال وَ  رٍ م عَ مُ ن مِ  رُ م عَ وما يُـ  (( :باعتبار اجلنس كما يف قوله تعاىل )يشاء
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ه باعتبار رِ مُ من عُ ملراد لكن ا رم معَ ه إذا نقص ما صار ألن أي املعمر ه ن عمرِ مِ  صلحما ي ؟رم أي املعَ  )من عمره(
آخر  مٍ هَ رْ ف دِ نصْ  ؟ه نصف ايشفَ صْ نِ و  اهذا الرجل درمهً  أعطيتُ  :ومثله أن تقول ،آخر رٍ م معَ  راجلنس فيكون عمُ 

فالذي  ،نصفني لهك   أعطيتهكامًال إياه  ا وأعطيته رته أيضً رت الدرهم ولو كس ما كس  ،الدرهم هذا نصفهو بما 
هلذا  الرزق  فاهللا تعاىل يبسطْني اجلنس ال العَ ايش؟ باعتبار  )من يشاء(يعود على ) له( :لهالضمري يف قو  ر أن يظهَ 

 قُ ويضيـ ع جَ ن رَ ن األغنياء مَ ا ألسنا نرى اآلن مِ ا ويضيقه عليه أحيانً ه هلذا أحيانً طُ ه سبحانه يبسُ ه على هذا كما أن
 عٌ ط تابِ هذا البسْ  ،ط الرزق باعتبار العني وباعتبار اجلنسيبسُ ا فاهللا سبحانه وتعاىل ي ع غنِ ن الفقراء من رجَ ا ومِ فقريً 
ط أو يق فهو سبحانه وتعاىل ال يبسُ يِ ضْ ط والت سْ ومنه البَ  ))اهللا بكل شيء عليم  إن  (( :ه وهلذا قالتِ ه وحكمَ لعلمِ 
ه حُ ن يصلِ ر مَ قِ فْ ه الغىن ويُـ حُ صلِ ن يُ  مَ ِين غْ مة فهو سبحانه وتعاىل يُـ كْ ه احلِ عُ بَـ ا تتْ م مث هذا العلم أيضً لْ ن عِ  عَ ق إال ي يضَ 

ه تُ رْ قَ ن لو أفْـ ي مَ ن عبادِ مِ  ى وإن نَ الغِ  هُ دَ ه ألفسَ تُ يْ أغنَـ  ن عبادي َمن لومِ  إن  ( :ذا جاء يف احلديثالفقر وهلِ 
ن ومِ  كثري،  ك خريٌ ل بذله حصَ تِ حَ لَ صْ مَ لِ  اه تابعً عليه وجعل رزقَ  لَ ض اهللا على العبد وتفَ  ن وإذا مَ  )ه الفقر دَ ألفسَ 

  ؟نيعود على مَ  )ويقدر له( :يف قولهيا َحجاج! الضمري  اإذً  ،د فسَ ِين غْ ن إذا أُ العباد مَ 
  .... على قول املؤلف :الطالب
  ... ذا نعميق هلِ ضِ ذا ويَ ط هلِ سُ بْ ه يَـ اه أن نعم يعين معنَ  :الشيخ
ن ء مِ يْ ليه شَ ى عَ ه العباد فإنه ال خيفَ لُ ا يفعَ و أو ممِ ه هلُ ل شيء مما يفعَ كُ   ))يم اهللا بكل شيء علِ  إن  (( :وقوله

هل هذا  )) إن اهللا بكل شيء عليم((  :ه تعاىل قولُ إال  صّ إال خُ  ام ن عَ وما مِ  :قال بعض الناس ،اذلك أبدً 
إال  صّ خُ إال  عام  نما مِ و  :قال ا تكلم عن العام واخلاصّ م لَ  -بعض األصوليني-يعين بعض العلماء قال  ؟صحيح

ب وال اجلائز اجِ  منها شيء ال الوَ َين ثْـ يستَ  ما )وهو بكل شيء عليم(ألن  ))وهو بكل شيء عليم  (( :قوله تعاىل
ن ه مِ ا غريُ ا أم ص أبدً ص  فيها شيء خمَُ وال  ،همُ يعلَ  أو ال؟ ه اهللا سبحانه وتعاىلمُ املستحيل يعلَ  حىتيل حِ وال املستَ 

ولكن هذا القول غري صحيح  ،رعالش  بداللة العقل أو بداللةا إم  ج منه شيءٌ رُ خمصص مبعىن أنه خيَ  هالعموم فإنّ 
 ر فيهو صَ تَ يُـ  أن إال وا نعم إن أرادُ  ،ها على العموم هذا األصل يف العموماتومات بقائُ األصل يف العمُ  ن إ :الصواب

ط سْ البَ  ل ومنه حمَ  :قال املؤلفاي نعم، الواقع فال وا ا إن أرادُ م ، أممكن هذاير ر والتقدِ و صَ وا الت يص إن أرادُ ختصِ 
 بسط له الرزق و ألن يُ  أن هذا أهلٌ ب فهو سبحانه عاملٌِ  يقيِ ضْ والت ضَ هذا أهل ألن يُ أن نعم ق عليه الرزقي  

  ...: الطالب
  ؟هو تبع التفسري هذا حمله اآلن؟ ه اآلنهذا ما هو حملّ  ؟به تَ جئْ  :الشيخ

  سري: هو تبع التفالطالب
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  طيب اقرأها على اإلخوان :الشيخ
وز املسالة األوىل هل جيُ  :عن مسائل بن عبد الوهاب حممدالشيخ  بنعبد اهللا بن  يمانلَ سُ  الشيخ لَ ئِ سُ  :الطالب

  أم ال؟ة ألجل التجارة ي بِ إىل بالد الكفار احلرْ  سافرَ للمسلم أن يُ 
  له ذلك  املشركني جازَ واِيل يُ  ه والعلى إظهار دينِ  رُ دِ احلمد هللا إن كان يقْ  :اجلواب
  : ايش؟الشيخ

كأيب بكر رضي اهللا عنه وغريه   رضي اهللا عنهم ر بعض الصحابةفقد سافَ  جاز له ذلك : وال يوايل املشركنيالطالب
يف مسنده  أمحدكما رواه   صلى اهللا عليه وسلم النيب ر ذلك نكِ ل التجارة ومل يُ لدان املشركني ألجْ ن الصحابة إىل بُ مِ 
على ذلك  ص ز له السفر إىل ديارهم كما نَ مل جيُ م على إظهار دينه وال عدم مواالِ  رُ وإن كان ال يقدِ  ،هغريُ و 

على ذلك أشكلت علّي وعليه حتمل  ل على ذلك أو على خالف ذلكاألحاديث اليت تدُ  لُ مَ العلماء وعليه حتُْ 
  األحاديث

  : األصل يف األصل ما هو، األصل؟الشيخ
اليت تدل على خالف األحاديث  لُ مَ على ذلك العلماء وعليه حتُْ  ص كما نَ  ما ما، نقْلُته أنا. "  صلاأل: الطالب
إىل بالد الكفار  أيب بكرسفر  حديث جيمع بنيييب  .منهم وسكن معه فإنه كحديث من جامع املشرك  ...ذلك 

  عن يةاديث الناهِ له وبني األح صلى اهللا عليه وسلم ار الرسولرَ وإقْـ 
  لعل الصواب على هذا ..ميكن  :يخالش

ض عليه عداوة املشركني فما  بالتوحيد وفـَرَ  لَ أوجب على اإلنسان العمْ  اهللا تعاىل وألن  إن شاء اهللا، ... :الطالب
 ا ممنهم كما هو الواقع كثريً ائِ هم وإرضَ تِ قَ ه ذلك إىل موافَـ ر ا قد جيُ ز وأيضً و جيُ  ملذلك  سقاطإلا سببً و  ةً كان ذريعَ 

   .سوز لإلنسان أن جيلِ املسألة الثانية هل جيُ  ،ن ذلكاق املسلمني نعوذ باهللا مِ س ن فُ املشركني مِ  لدانر إىل بيساف
على العموم  لّ ه يدُ د وتعليلُ هناك فرق بني دار احلرب ودار العهْ ترى، و  ار احلربالسؤال عن دَ الكالم اآلن  :الشيخ

  وسؤاله.
  جاز يف احلربية ازما جب بس عن دار احلرْ  سؤاله :الطالب
  ... ؟هاع يف غريِ نَ ة هل ميُ ي ع يف احلربِ نِ لكن إذا مُ از إذا جَ  :الشيخ

  ةي بِ ه يف احلرْ أجازَ هو  :الطالب
   .سأْ  بَ ا َال هذَ ... اللي وط رُ بالش أجازه  :الشيخ

   جاز من باب أوىل ةي بِ احلرْ  إذا جاز يف :الطالب
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   ... بس هذيك :الشيخ
  على احلربية لما تدُ : أدلته هذه الطالب
  .ةي بِ احلرْ  يف السؤاللكن  ل على العمومهو جوابه يدُ عام : الشيخ

  ؟ل التجارةأجْ ن مِ  رةٌ ظاهِ  الُكْفرائر عَ ش ار و ف س يف بالد الكُ لِ هل جيوز لإلنسان أن جيَْ  :املسألة الثانية :الطالب
ال  ةٍ بلدَ  كل ف صلحار ال ذلك بني دار احلرب أو ديف قَ رْ وال فَـ  جواب اليت قبلها سواءً اجلواب عن هذه املسألة هو 

  .وز له السفر إليهاه فيها ال جيُ ر املسلم على إظهار دينِ دِ قْ يَـ 
  ؟ة البعديةين واملد مدة القريبة مثل شهر أو شهرَ ق بني ر فَ هل يُـ  :املسألة الثالثة

مواالة املشركني ال  مِ عدَ  فيها على إظهار دينه والال يقدر بلدة  ل ة فكُ يدَ بني املدة القريبة والبعِ  ال فرقَ  :اجلواب
  .هامنْ  وجِ رُ على اخلُ  رُ ا إذا كان يقدِ واحدً  افيها وال يومً  امُ قَ ُـ له امل جيوزُ 

  اهللا أكرب! :الشيخ
يف  النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقول))مثلهم  إنكم إًذا (( :تعاىلتبارك و املسألة الرابعة يف معىن قوله  :الطالب

  .)ه ه مثلُ نّ فإمعه  نَ كَ المشرك وسَ  عَ امَ ن جَ مَ  ( :ديثاحل
س عند الكافرين لَ ا فجَ  أُ زَ هْ تَـ سْ ا ويُ  رُ فَ كْ ع آيات اهللا يُ الرجل إذا مسَِ  ها وهو أن معىن اآلية على ظاهرِ  أن  :اجلواب
مثلهم وإن مل يفعل  رٌ فهو كافِ  هوا يف حديث غريِ وضُ عنهم حىت خيُ  ار وال قيامٍ وال إنكَ  هٍ اإكر ن غري ني مِ ئِ املستهزِ 

الراضي بالذنب   أن  العلماء على ل ر وذه اآلية استدَ فْ كُ   رِ فْ ا بالكُ ضَ والر  ،ا بالكفرضَ ن الر م ذلك يتضَ  هم ألن فعلَ 
 كفاعله فإن اد قبَ مل يُ  قلبهه يكره ذلك بعى أن افرً كا  الكفر فيكونَ  رَ احلكم على الظاهر وهو قد أظهَ  ل منه ألن  

  : يكونُ الشيخ
عى أناس أم كرهوا ذلك واد  النيب صلى اهللا عليه وسلمبعد موت  ةُ د الر  تِ ا وقعَ م وهلذا لَ فيكوُن كاِفرًا،  :الطالب
 ( :وكذلك قوله يف احلديث ،هه وقلبِ ر بلسانِ ن أنكَ ين إال مَ د هم مرتَ وهم كلَ لُ ل منهم الصحابة ذلك بل جعَ مل يقبَ 

  ونُ عي اإلسالم ويكُ الذي يد  ه وهو أن على ظاهرِ  )رك وسكن معه فإنه مثله المش ن جامعَ مَ 
  ... حتبوا الشيء: الشيخ

ل معهم زِ اع والنصرة واملنْ مع املشركني يف االجتمَ  ونُ عي اإلسالم ويكُ الذي يد  وهو أن ال أنا ما حضرت،  :الطالب
ا م املشركني وهلذا لَ  ه وال يواِيلَ دينَ  رَ ظهِ ى اإلسالم إال أن يُ عَ اد  وإنِ  ثلهمم ه املشركون منهم فهو كافرٌ د حبيث يعُ 

ا اإلسالم إال أم أقاموا يف وُ عَ فاد  النيب صلى اهللا عليه وسلمبعد ما هاجر  ةَ وا مبك الناس الذين أقامُ  ادعى بعضُ 
وا معهم جُ وخرَ  املشركون منهم مهد يعُ "  أنه يعدهم" هذا هو املعىن محل احلديث على  هم املشركون منهمد يعُ  مكة
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اهللا تعاىل فيهم  أنزلَ فنا ا إخوانَ نَ لْ قتَـ  :بعض الصحابة أم مسلمون وقالوا ن لوا فظَ تِ ني للخروج معهم فقُ هيوم بدر كارِ 
))  إن  ن املفسرينه مِ وغريُ  السدياآلية قال  ))مي أنفسهم اهم المالئكة ظالِ الذين توف:  وا كُ م كانُ إ ا ومل ارً ف

ن جامع المشرك وسكن معه مَ  (اجلواب عن حديث  وقد ظهرَ  :انتهى قلت .نيفِ عَ  املستضْ اهللا تعاىل إال  رِ يعذُ 
يا عبادي الذين  (( :حول قوله تعاىل الشوكاينلكن نقل  ... ،تق بني اإلقامة والسفر املؤَ  ه ال فرقَ وأن  )فإنه مثله 
 ةعَ أرضي واسِ  آمنوا إن  

  أين نقل الشوكاين؟ : هذا منالشيخ
حول  الشوكاينلكن نقل  لكن أخَتِصر الصفحات. أبذكر هذا أنا ذاِكر املرَاجع نقل الشوكاين يف التفسري :الطالب

وا باهلجرة من املوضع رُ مِ أُ  :قال الزجاج ))فإياي فاعبدون ة عَ أرضي واسِ  الذين آمنوا إن  يا عباديَ  (( :قوله تعاىل
ري ذلك أن ه تغيِ املعاصي وال ميكنُ بمل فيها عْ ن كان يف بلد يُـ على مَ  بُ اهللا وكذلك جيِ  ةُ دَ هم فيه عباالذي ال ميكنُ 

  يف هذا نظر - وأنا القائل-قلت  .. هاهللا حق عبادتِ  دَ له أن يعبُ  أُ ي حيث يتهَ  رَ يهاجِ 
  : اهللا املستعان!الشيخ

  ...واهللا  :الطالب
  .ابةحَ الص إال  .. فأىن لنا ا ذانَ لْ مِ لو ع :الشيخ

  يف هذا نظرقلت:  :الطالب
  (قلت)؟ من ذكر: الشيخ

ب أن جيِ  بلوجب اهلجرة درجات إنكار املنكر ومل يُ  رَ آخِ  رَ ذكَ  صلى اهللا عليه وسلم النيب  أن حيث  : أنا،الطالب
أن يكون بقية   والكالم األخري حيتمل ،عنِ احلاجة ممتَ  البيان عن وقتِ  ريُ وتأخِ  ،املنكر لِ عن اجللوس مع أهْ  دَ يبتعِ 

 كالم الز ة هل هي مِ لَ العبارة مشكِ  ،اهللا مرمحه الشوكاينن ا مِ فً نَـ أْ تَ اج أو مسْ ج قوله الشوكايناج أو ن الزج:  "
حول  القرطيبوقال  " راجِ هَ ري ذلك أن يُـ يِ باملعاصي وال ميكنه تغْ  فيها لُ مَ عْ ب على من كان يف بلد يُـ وكذلك جي
اهلجرة وهي  :لاألو  :ا البن العريبكالمً   هيف نقلِ  ))توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم الذين  إن  (( :قوله تعاىل
  ، وكانتاإلسالم ن دار احلرب إىل دارِ اخلروج مِ 

يف بيت  صار لك أنتإذا أما  ،لبقاء معهمر إىل امضطَ  أنت رة إذا كانل باملعاصي الظاهِ العمَ  هل مسألة :الشيخ
بـ  يقول.. ال أظن أحد ا فمر  ا ر  بيت ما فيه معصية وإمنا متُ ق معاصي لكن يفصحيح يف األسوا ،ما فيه معصية

ال بد أن الزم تروح  :نقول اء فيهإىل البقَ  مضطروأنت باملعاصي ر مَ ؤْ هذا املكان يُـ أن  نعم اذا صار لك ،..
  .جرُ ب وختتذهُ 
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  ي ظاهرةملعاصِ هذا اللي ا يف هاحملل انك تعملوإذا  يا شيخ انك تعملوإذا  :الطالب
بأكُتب  بعضهم يقول أنا ما يكتب الربا اللي ماألن حىت ، وكنُ يف البُـ  ظفوَ ا جيوز التـ ، وهلذا قلنا مال جيوز :الشيخ
الرضا  ..ظاهرة  يعين ماهيمعناه  يف هذا املكان كوجودو ال خيلُ  ل:أقو  ،مهل وأزينس هلم كنوأ ميهُ وِ هْ أقَـ  أنا بس
  .جيوز ماهذا لِ فار واإلقرَ 

  دخان ويشربون حماليق اب اللي معي كلهمت كُ هو ال حأكتب ت كاتبرْ طيب إذا صِ :الطالب
  ،أمامهه يعمل معصية نعم ألن  التنت.. ال يف مسألة شرب  :الشيخ

  : واللحية بعدالطالب
شرب الدخان  الم على نعملكن الكَ  أثر احللق ما علي منه، قلر احلها أمامي اآلن هذا أثَ قَ لْ حب موواللحية  :الشيخ

  ، بالوي،تنتقلون إذا ما أمكن
ا كانت فرضً و دار احلرب إىل دار اإلسالم  اخلروجاهلجرة وهي  :األول - البن العريب اكالمً   هليف نقْ - األول  :الطالب

د إليه حيث كان صْ القَ هي قطعت بالفتح انإىل يوم القيامة ولكن  ةٌ للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهذه اهلجرة باقيَ 
 ن أرض البدعة قال ابن القاسماخلروج مِ  ةالثاني ،ىب عصَ املسلم إذا بقي يف دار احلرْ  فإن  

  يف دار احلرب عصى يفإن املسلم إذا بقِ  :الشيخ
  نعم عَصى إذا كان يف دار حرب جيب عليه ينتقل إىل دار اإلسالم :الطالب
  : ظاهر العمومالشيخ

 ل " ال حيِ  :يقول امالكً  تمسع :أرض البدعة قال ابن القاسماخلروج من  :الثاين ... ظاهر العموم: اي الطالب
 ((عنه  لْ ه فزُ رْ يـ غَ املنكر إذا مل تُـ  وهذا صحيح فإن  : "العريب ابنفيها السلف " قال  ب سَ يف أرض يُ  يمَ قِ يُ أن  ألحدٍ 

  .... )) الظالمين((  :هإىل قولِ  ))ض عنهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرِ 
 وال هو يف بيته كلار  ا إذا صَ أم  الزم تروح، ابقى معهم يف نفس املكان .. أنكإذا صار مثل ما قلنا ...  :يخالش

....  
  مسلمعلى كل  ضٌ طلب احلالل فرْ  ام فإن ب عليها احلرَ غلَ  ن أرضٍ الثالث اخلروج مِ  :قال :الطالب
  : مثل ايش؟الشيخ

  كل الناس  ينإال بالربا يع لون: إذا كان ما يتعامَ الطالب
  : كل الناس؟الشيخ

   ...نعم،  :الطالب
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ويقول له ايش نسوي يعين العمل  ابَ بالر  لامُ تعَ بلدي كلها  ...: شيخ هناك فتوى ِمن بعض املشايخ طالب آخر
  يكون بايش، يكون على قدر احلاجة

  عواقِ  هواي لكن  :الشيخ
  ... :الطالب
  .بقاالت فيه جتار ثيابمطاعم فيه  ؟ فيه مثًال وكنُ بُـ  كل الناس : اي ما خيالف كل البنوك ال بأس لكن هلالشيخ

  ...أموال الدولة  األموال األصلية ... :الطالب
  .. يقول الفقهاء مثل ما ... الفخيوقع ما  ..على كل حال  :الشيخ

قد   (( :ه تعاىليف تفسري قولِ  الطربي ابن جريرقال  .. ؟له باطِ هل جيب عليه إنكار املنكر وأن  :مسألة :الطالب
يل لِ خَ  يمَ اهِ إبرَ حسنة يف  لكم أيها املؤمنون قدوةٌ  قد كان ))والذين معه  إبراهيمكان لكم أسوة حسنة في 

 ))ن دون اهللا ون مِ دُ منكم ومما تعبُ  برئاءا قالوا لقومهم إن  إذ ((اهللا  أنبياءِ ن ه مِ ون به والذين معَ دُ الرمحن تقتَ 
ن ن دون اهللا مِ مِ  هن الذين تعبدونمِ و منكم  برئاءها القوم إنا وا الطاغوت أي دُ باهللا وعبَ  حني قالوا لقومه الذين كفروا

 ((دون اهللا  نون مِ دُ ا عبادتكم ما تعبُ نَ دْ نا ما كنتم عليه من الكفر وجحَ رْ فأنكَ ))  ا بكمنَ كفرْ (( اآلهلة واألنداد 
حتى (( كم باهللا ا على كفِر بينكم العداوة والبغضاء أبدً فظهر بيننا و  )) ا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداوبدَ 

ها بَ قلت وقد عق  ،وه بالعبادةدُ رِ وه وتفْ دُ وا باهللا وحده فتوح قُ د ة حىت تصَ ببيننا وال هوادَ  ال صلحَ  )) تؤمنوا باهللا وحده

يـَْرُجوا اللَه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوَمن يـَتَـَول فَِإن اللَه َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن  (( :اهللا بقوله سبحانه
  ... بواجِ ه أن هذا ظاهر و  " ]6[املمتحنة:))ُهَو اْلغَِني اْلَحِميُد 

   .بن الكفار واجِ مِ  التربؤالقول  :الشيخ
  وقوله: (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم) :الطالب
  : نقول له...الشيخ

   .هذاب جيِ  أنه هاصرحيُ أو ها اآلية ظاهرُ ، يهاأخليين  :الطالب
  هذاالكالم مقام يف بلد ما نستطيع أن نقول  قمنا يفإذا  هل مثًال هذا ولكن  جيب أن نقول :الشيخ

 ))يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة  (( :ه تعاىلعلى قولِ  الشوكاينقال و  ...ألنه  جيي اجر :الطالب
ر س يَ تَـ يوا لِ جُ رُ كايدة الكفار فاخْ مُ يف ن إظهار اإلميان و مِ  مكةيف  يقٍ إن كنتم يف ضِ  )رضي واسعةأ إن ( اآلية قال: "
  "مكايدة الكفار ويف" " عليكم هلَ  وتسْ ِيت عليكم عبادَ 

  .هم يكيدون لكماي  :الشيخ
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مث قال  :أمرين قاله تِ ل الدين وقاعدن أصْ م ضَ تَ شرحه لِ  اقِ يَ يف سِ  حسنبن  الشيخ عبد الرمحنوقال  ،نعم :الطالب
    صالكالم الن  الظاهر أن تعاىل رمحه اهللا 

  


